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Criteria Kleinschalige Initiatieven 
Ebbingekwartier 

1. Doel 

Het algemene doel is het Ebbingekwartier aan de mens 

(bewoner, ondernemer, gebruiker) brengen en het 

Ebbingekwartier op de kaart te zetten door middel van 

het stimuleren van creatieve kleinschalige initiatieven. 

De doelstelling van de oproep Kleinschalige Initiatieven 

is drieledig: 

 financiële- en ondersteunende mogelijkheden 

bieden voor innovatieve en creatieve ideeën; 

 door middel van kleinschalige initiatieven het 

Ebbingekwartier op een positieve manier in de 

media brengen. Dit betekent dat een initiatief een 

hoge publicitaire waarde moet hebben en dat het 

Ebbingekwartier prominent benoemd moet 

worden;  

 het bevorderen van de interactie tussen de 

gebruikers en bewoners van het Ebbingekwartier.  

Doelen waaraan de aanvraag moet voldoen:  

 een subsidieaanvraag voor een project waar 

meerdere mensen in het Ebbingekwartier baat bij 

hebben; 

 een subsidieaanvraag voor een innovatief en 

creatief project; 

 een subsidieaanvraag voor een project dat een 

hoge publicitaire waarde heeft;  

 een subsidieaanvraag voor een project dat het 

persoonlijk belang te boven gaat; 

 een subsidieaanvraag voor een project dat de 

sociale leefomgeving in het Ebbingekwartier 

verbetert; 

 een subsidieaanvraag voor een project  dat 

werkgelegenheid in het Ebbingekwartier brengt;  

 Een wenselijk doel is het aanhaken van nieuwe 

initiatieven op bestaande projecten en 

ontwikkelingen in het Ebbingekwartier. 

2. Subsidieuitschrijver 

De Subsidieuitschrijver is het Kernteam 

Ebbingekwartier te Groningen. 

3. Organisatie 

De organisatie is ondergebracht bij het Kernteam 

Ebbingekwartier. Het Kernteam is te bereiken via: 

kernteam@ebbingekwartier.nl en het 

Informatiepaviljoen op het Open Lab.  

4. Deelname 

Deelname aan de subsidieaanvraag staat open voor 

iedereen die woonachtig is in Groningen en omstreken. 

Het werkgebied waar het 

gesubsidieerde project uitgevoerd moet worden is het 

Ebbingekwartier te Groningen. Postcode 9712, ten 

noorden van de Diepenring.  

5. Opdrachtomschrijving 

De opdracht luidt: 

Dien een subsidieaanvraag in waar meerdere mensen 

in het Ebbingekwartier bij gebaat zijn, de 

werkgelegenheid in het Ebbingekwartier vergroot en 

die fysieke betrekking heeft op het Ebbingekwartier in 

Groningen.  

Er is een vrije mogelijkheid voor de aanvrager om aan 

te haken op bestaande initiatieven in het Creatieve 

Kwartier zoals het QR-project, EbLabs, het 

wandelboekje, of OLE.   

6. Aanvraagprocedure 

>1
e
 fase: het idee: een aanvrager stuurt een ‘idee’ naar 

he t Dagelijks Bestuur van het Kernteam. Dit idee wordt 

vervolgens beoordeeld, de reactie en kritiekpunten 

worden gecommuniceerd en er wordt eventueel een 

voorzet gegeven. Het idee hoeft in deze fase geen 

uitgebreid document te zijn, maar kan (bij benadering) 

1 a4’tje omvatten.  

> Tussenfase: uitwerking en samenwerking: het 
Dagelijks Bestuur van het Kernteam kan de indiener 
koppelen aan partijen die strategisch of organisatorisch 
van belang zijn om het idee tot een succesvolle 
aanvraag te ontwikkelen.  
> 2

e
 fase: het projectplan: de uitwerking van het idee 

door de subsidieaanvrager leidt uiteindelijk tot een 
concreet en afgebakend projectplan (inclusief goede 
financiële onderbouwing) dat beoordeeld zal worden 
door het Kernteam. Het Kernteam geeft vervolgens de 
definitieve go of no-go voor het project, waarbij er wel 
of niet een budget toegekend zal worden.  

7. Voorwaarden 

7.1. De voorwaarden waaraan de aanvraag moet 

voldoen staan in dit document vermeld. Aanvullende 

voorwaarden: 

7.2. Het is niet de bedoeling dat een bepaalde 

groepering zich met toewijzing van de donatieaanvraag 

in politieke of levensbeschouwelijke zin kan profileren. 

7.3. De subsidieaanvraag moet duidelijk omschrijven 

wat de uitwerking ervan is. 

7.4. De subsidieaanvraag dient concreet en afgebakend 

te zijn en praktisch uitvoerbaar in 24 maanden. 

7.5. De subsidieaanvraag mag in principe niet voor 

meer dan 2.500 euro incl. BTW zijn. Bij hoge 

uitzondering is een verhoging mogelijk tot 5.000 euro 

incl. BTW, afhankelijk van de originaliteit van de 

subsidieaanvraag en de invloed die toewijzing daarvan 

heeft op het Ebbingekwartier. 
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7.6. Indien een subsidieaanvraag niet voldoet aan de 

gestelde criteria, wordt de aanvraag niet ter 

beoordeling aan de Kernteam voorgelegd. De inzender 

wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. 

7.7. Het Kernteam Ebbingekwartier kan niet 

aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei geleden 

schade aan de ingezonden aanvragen. 

7.8. Alle ingezonden aanvragen mogen door het 

Kernteam Ebbingekwartier voor publicitaire doeleinden 

worden ingezet. 

7.9 Om de identiteit van het Ebbingekwartier te 

bevorderen, verwachten wij dat er in de 

communicatiemiddelen rondom het project gebruik 

wordt gemaakt van logo’s en beeldmerken van het 

Ebbingekwartier. Dit in afstemming met de Kerngroep 

Ebbingekwartier. 

7.10 Wij verwachten dat u duidelijk maakt dat het 

project mede tot stand is gekomen door een bijdrage 

van het Ebbingekwartier, bijvoorbeeld via het plaatsen 

van logo’s op communicatiemiddelen. 

8. Beoordeling 

8.1. Het Kernteam Ebbingekwartier beoordeeld de 

aanvragen. 

8.2. De beoordeling wordt uitgevoerd in twee fasen; zie 

hoofdstuk 6. aanvraagprocedure. 

8.3. De beoordelingsronden vinden periodiek plaats. De 

aanvragers worden van de uitkomst van de beoordeling 

op de hoogte gesteld. 

9. Slotbepalingen 

9.1. Het Kernteam Ebbingekwartier behoudt zich het 

recht voor om subsidieaanvragen zonder opgaaf van 

reden van deelname uit te sluiten. 

9.2. Over de uiteindelijke toekenning van de 

subsidieaanvraag is geen discussie mogelijk. 

  

 

 


